
nadanie szkole imienia
Klasa III A, rocznik 1939/40, na wycieczce w Krakowie - 1932

nadanie szkole imienia



Absolwenci klasy IIIA Państwowego Koedukacyjnego Gim-
nazjum Kupieckiego z roku szkolnego 1939/40, podczas spo-
tkania, które odbyło się 27 maja 1986 roku, zgłosili wniosek, 
by w setną rocznicę urodzin dyrektora Jakuba Stefana Cezaka, 
założyciela Państwowej Szkoły Handlowej w Zgierzu, Zespół 
Szkół Ekonomicznych nazwać jego imieniem.

I tak to się zaczęło... Ówczesny dyrektor szkoły Bogdan 
Winkler czynił wszystko, co mógł, by szkoła nosiła imię Jakuba 
Stefana Cezaka. Nie spotkał się jednak ze zrozumieniem ówcze-
snych władz, które nie chciały uznać dyrektora Cezaka godnym 
takiego pośmiertnego zaszczytu. Kuratorium Oświaty zadawało 
pytanie:

Klasa III A - absolwenci z roku szkolnego 1939/40 - 27 maja 1986
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- A cóż to za jeden, ten Cezak?
Według relacji Franciszka Szypszaka, byłego nauczyciela 

księgowości i ekonomiki, przekazane przez niego informacje 
o Cezaku kuratorium uznało za zbyt lakoniczne. 

Głos w tej sprawie zabrał również wychowanek dyrektora 
Cezaka, Czesław Dylewski, który tak pisał z Nowego Jorku [pi-
sownia oryginalna]:

Nowy York, dnia 5 października 1987 r.
Czesław Dylewski

Zespół Szkół Zawodowych
Obywatel A. Dynowski
w Zgierzu

Nie tak dawno upłynęła 100-na rocznica urodzin nieodża-
łowanej pamięci naszego Dyrektora J. Cezaka. Rocznica ta była 
jednocześnie okazją do wspomnień o Nim, które wystąpiły także 
i u mnie – dawnego Jego wychowanka. O wydarzeniach tak już 
odległych sprzed prawie 50 lat, a wciąż żywych, jakby wydarzenia 
te miały miejsce – ot w dniu dzisiejszym. Z wielu tych wspomnień 
przytoczę chociaż niektóre z nich.

Dyrektor Cezak był niezwykle silnie związany ze szkołą, którą 
kierował przez wiele lat. Pamiętam, kiedy został przesunięty na wyższe 
stanowisko kuratora czy wizytatora i kiedy przyszła chwila pożegnania 
się ze swoją młodzieżą zgromadzoną w największej szkolnej Sali 
wykładowej, Jego przemówienie było przerywane, gdyż nie mógł 
powstrzymać się od płynących z oczu łez. Płakał, że odchodził. Ale po 
krótkim czasie – powrócił, aby nadal kierować szkołą. 

Janina Kowalska, obecna na spotkaniu 
absolwentów klasy III A - 27 maja 1986

Halina Gibka, obecna na spotkaniu 
absolwentów klasy III A - 27 maja 1986

Henryk Bogusławski, obecny na spotkaniu absolwentów klasy III A - 27 maja 1986
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Był on człowiekiem o wielkiej kulturze, szlachetnym, sprawie-
dliwym, gorącym patriotą, a przede wszystkim kochającym mło-
dzież. Był dla nas jakby ojcem, do którego można było przyjść i po-
dzielić się swoimi młodzieńczymi troskami. A szczególną opiekę 
roztaczał nad uczniami biednymi.

Z wielkim uporem walczył o poprawę warunków lokalowych 
Gimnazjum i Liceum Kupieckiego, mieszczącego się w starym bu-
dynku. Zapoczątkowana budowa nowego budynku na Kuraku nie 
została dokończona. Budowę przerwała wojna.

Wojna przerwała także i jego życie, całkowicie oddane wycho-
waniu młodzieży.

Dlatego tez w pełni popieram Waszą oraz innych kolegów inicjaty-
wę (dowiedziałem się o tym od mojej siostry) wystąpienia do władz, aby 
nazwać szkołę imieniem J. Cezaka

Serdecznie pozdrawiam
Czesław Dylewski

30 września 1988 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wydało zgodę na nadanie szkole imienia Jakuba Stefana Cezaka. 

Uroczystość z tej okazji zorganizowano 5 kwietnia 1989 
roku. Wzięły w niej udział dzieci dyrektora Cezaka, syn Leszek 
i córka Jadwiga Kościańska z rodzinami, oraz absolwenci szkoły 
z lat przedwojennych i powojennych, nauczyciele i uczniowie.

Od 30 lat, zawsze w kwietniu, obchodzimy święto szkoły, 
a najważniejszą jego częścią jest Konkurs Wiedzy o Patronie 
i Historii Szkoły. Inicjatorka i pomysłodawczyni konkursu - 
Anna Angerman (nauczycielka geografii w latach 1969-2004) 
dbała, aby uczniowie poznali życie i działalność Jakuba Stefana 
Cezaka oraz historię szkoły. Pierwszoklasiści nie tylko rozwiązy-
wali testy, odpowiadali na pytania, tworzyli prezentacje, uczest-
niczyli w zajęciach edukacyjnych w Izbie Pamięci, ale także 
popisywali się swoimi zdolnościami literackimi i wokalnymi. 
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Ówczesny kurator oświaty odczytuje akt nadania - 5 kwietnia 1989 I Konkurs Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły - 1990

Uroczystość nadania szkole imienia. Dobrosława Remelska i Jerzy Szulc w roli prowadzących - 1989


